
Overzicht Sancties Top Team Competitie Feedervissen: 
 
Overtredingen van het wedstrijdreglement en/of de algemene voorwaarden of andere misdragingen 
van deelnemers, worden door de jury genoteerd op de wedstrijdkaart en kunnen worden bestraft met 
het uitreiken van een gele of rode kaart. 
 
Bij het niet volgen van onderstaande regels zal eerst gewaarschuwd worden/uitleg worden 
gegeven. Bij herhaling kan een gele kaart worden gegeven. 
Artikelen: 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 7, 13, 18, 19, 20, 23, 25, 29, 32, 42 en 113 

• Aankomst stek: materiaal mag bij het plaatsnummer worden gezet zonder dat dit direct 
gemonteerd wordt, daarna moet de plaats worden verlaten tot het eerste signaal. Tot het 
tweede signaal mag voer/aas eventueel buiten het plaatsnummer worden samengesteld. 

• Signaal 1: Start van de voorbereidingstijd (in totaal 120 minuten). Materiaal mag worden 
gemonteerd en opgetuigd. Peilen mag uitsluitend gebeuren met een werpgewicht niet met een 
korf. Dit geschiedt zonder hulp van derden. 

• Signaal 2: Na 35 minuten klinkt het tweede signaal ten teken dat na vijf minuten wordt 
gestart met de controle van voer en aas. Aas en voer moet gereed staan voor controle en mag 
tot het 2e signaal, ook door derden, worden bewerkt. Ook wordt bij 1 deelnemer per vak de 
hengel- en leefnetlengte gecontroleerd (op basis van loting). 

• Signaal 3: Na 110 minuten vanaf signaal 1, volgt signaal 3 ten teken dat er (zwaar) mag 
worden gevoerd (niet gevist). Het voeren tussen het derde en vierde signaal mag alleen met 
de feederhengel worden gedaan. Het is verboden dit met de hand of enig ander hulpmiddel te 
doen. Na het derde signaal mogen deelnemers niet meer in het water staan. 

• Tussen het tweede en zesde signaal mogen – met uitzondering van calamiteiten zoals 
bijvoorbeeld medicijnen of bij een hengel(deel)breuk – geen personen, materialen, voer en 
aas meer van of naar de deelnemersplaats worden gebracht/gehaald. Per team zijn er 
maximaal 2 coaches. Deze 2 coaches mogen niet tegelijkertijd bij dezelfde persoon in het vak 
staan. Coaches mogen niet helpen en moeten altijd een door Sportvisserij Nederland 
uitgereikt hesje dragen. 

• Tijdens de gehele wedstrijd is roken verboden voor de deelnemers, de coaches, de 
wedstrijdleiding, controleurs en juryleden. 

• De deelnemer is verplicht binnen een meter (links of rechts) van het steknummer plaats te 
nemen en recht vooruit te vissen. De overige ruimte mag wél gebruikt worden voor het 
optuigen, mits medevissers niet gehinderd worden. 

• Voor iedere inworp moet de beugel van de molen worden geopend waarna een werpbeweging 
moet worden gemaakt. 

• Er mag alleen een enkelvoudige haak worden gebruikt met een maximale wijdte tussen 
haakpunt en haaksteel van 7mm (nr. 10). 

• Er mag alleen gevist worden met een voerkorf. Het minimale werpgewicht moet 15 gram en 
zinkend zijn. 

• De minimale afstand tussen de haak en de voerkorf is 50cm gemeten vanaf de onderkant van 
de korf tot de haak. 

• Wanneer met een gevlochten draad (braid) en nylon voorslag wordt gevist, dan dient de 
voorslag een minimale lengte van 2 meter te hebben. 

• Het gebruik van vlonders is toegestaan, mits de voorkant hiervan bij aanvang van de 
wedstrijd de waterlijn niet bereikt en geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht. 

• Het gebruik van telefoon, portofoon of andere communicatiemiddelen tijdens de wedstrijd is 
verboden 

• Aas dient te worden aangeboden voor controle in de officiële maatbakjes van 1; 0,75; 0,5; 

0,25 en 0,125 liter zoals voorgeschreven door de FIPS-ed. Zie hier voor uitleg: [link naar het 

filmpje]. Het voer dient te worden aangeboden in bakken met duidelijk zichtbare 

inhoudsverdeling. Knip- en mestpieren dienen gezamenlijk in één maatbakje te worden 

aangeboden. De haak-vers de vase dient apart in het officiële FIPS-ed. maatbakje aangeboden 

te worden. Alle andere grote vers de vase dient van de visplaats verwijderd te worden. Liquide 

additieven mogen apart worden aangeboden bij de aas en voercontrole tot een maximum van 

in totaal 100 ml. 

• Voor het derde signaal dient het leefnet in het water te zijn aangebracht en tot het moment de 

controleur ter weging om het leefnet vraagt blijft het op die plek bevestigd zitten.  

• Na de wedstrijd mogen restanten voer/aas, evenals ander afval, niet in het water worden 

gegooid of langs het parcours worden achtergelaten.  

 



Bij het niet volgen van de volgende onderstaande regels wordt een gele kaart gegeven 
zonder eerst te waarschuwen of uitleg te geven:  
Artikelen: 4g, 14, 16, 17, 22, 26, 27, 31, 33 t/m 37, 40, 43, 45, 67, 72.   
 

• Signaal 6: Vijf uur na signaal 4 klinkt signaal 6 ten teken van het eind van de wedstrijd. De 
hengel dient direct te worden opgehaald, alleen vangst die zich tijdens het begin van signaal 6 
boven het wateroppervlak bevindt, mag nog worden bijgezet in het leefnet. 

• Vissen moet recht vooruit en het is verboden om stroomopwaarts of –afwaarts te vissen en te 
voeren, op straffe van een gele kaart. 

• Tijdens de wedstrijd mag er enkel met de feederhengel gevist worden. De maximale lengte 
van de hengel bedraagt 4,5 meter. 

• Het is toegestaan meerdere feederhengels reserve te houden – mits niet beaast - maar er 
mag echter met slechts één hengel worden gevist. Bij vangst dient de vis eerst onthaakt en 
bijgezet te worden in het leefnet alvorens er weer een hengel mag worden uitgegooid. 

• Wanneer een tweede vis met lijn en haak, gehaakt wordt tijdens het drillen, dienen beide 
vissen te worden teruggezet op straffe van een gele kaart. 

• Een vis dient te worden bijgezet in een leefnet, waarin de vis bewaard wordt tot aan de 
weging. Dit leefnet moet voldoen aan een aantal voorwaarden (op straffe van een gele kaart): 

o Een minimale diameter van 40cm bij een rond leefnet 
o Een minimale diagonaal van 50cm bij een rechthoekig leefnet 
o Een minimale lengte van 3,5 meter 
o Een maaswijdte van maximaal 6mm 
o Knooploos gemaakt 
o Van zacht materiaal gemaakt 
o Voorzien van voldoende hoepels om het leefnet uit te leggen 

• Bij het gebruik van het leefnet dient… 
o een zo groot mogelijk gedeelte onder water te zijn 
o het leefnet bij voorkeur horizontaal uitgestrekt te zijn 
o het leefnet degelijk bevestigd en verankerd te zijn 
o het leefnet niet van binnenuit worden verzwaard 
o golfslag geen vat op het leefnet te hebben 
o het leefnet bij de weging voorzichtig leeg gemaakt te worden bij voorkeur door de 

voorlaatste hoepel door te halen zodat de vis niet onnodig naar voren door het net 
hoeft te worden geschud. 

o er maximaal 20 kilo vis in gehouden te worden, bij overschrijding mag een tweede (of 
derde, etc.) leefnet worden bijgezet. Wanneer zich meer dan 20 kg in het leefnet 
bevindt, telt 20 kg mee voor het totaalgewicht 

o Wanneer niet wordt voldaan aan bovenstaande punten volgt een gele kaart 
• Hoeveelheid grondvoer (nat, gezeefd en inclusief toegestane toevoegingen): max 12 liter voer 

en 2 liter aas: waarvan maximaal 0,5 liter wormen en 0,5 liter kleine muggenlarven (vers de 
vase). Grote muggenlarven alleen aan de haak. Wanneer deze hoeveelheden worden 
overschreden volgt een gele kaart. 

• Het aas en voer dient te bestaan uit natuurlijke producten. Producten die van oorsprong uit 
metaal bestaan, zijn verboden 

• Gekleurde maden en lokvoeders waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd, zijn verboden. 
• Het grondvoer moet zich in de voerkorf bevinden 
• Het is verboden om te vissen met: pellets, kunstaas, imitaties, kunstvliegen, viseitjes, levende 

of dode visjes, brood, deeg en samenstellingen van materialen (boilies bv).  
• Het aas dient te worden aangeregen aan de haak. Versmelting met de haak is niet toegestaan. 
• Vijf minuten na het tweede signaal wordt gestart met de aas en voer controle, beginnend bij 

steknummer 1 in het vak. Aas en voer dient op dat moment gereed te staan en tijdens de 
controle mag geen aas en voer worden samengevoegd/gemengd. 

• Deelnemers dienen de vis zodanig te onthaken dat geen verminking ontstaat en de vis na 
weging onbeschadigd kan worden teruggezet. Ter weging aangeboden vis dient levend te zijn 
en bij overschrijding van 20 kilo per leefnet, geldt het maximum van 20 kilo. 

• Weging van de vis geschiedt over maatse en niet door maat beschermde soorten (zie 
gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren en de meest recente aanvullingslijst). Barbeel, 
snoek en aal mag niet ter weging worden aangeboden net als vissoorten waar een gesloten 
tijd op zit, op straffe van een gele kaart. 

• Tot het versturen van de digitale stek- en vakverdeling (de ochtend voor de wedstrijd een uur 
voor de wedstrijdvoorbereiding start) kan bij Sportvisserij Nederland/de wedstrijdleider 
worden aangegeven of een teamlid wordt gewisseld voor een reserve 

• Ter weging aangeboden vis dient levend te zijn. Indien dode vis ter weging wordt aangeboden 
volgt een gele kaart 



 
Een rode kaart wordt per deelnemer uitgereikt (en dus niet per team) en kan worden 
gegeven bij grove overtredingen die de uitslag van de wedstrijd beïnvloeden of bij het 
gebruik van geweld (verbaal of non-verbaal). De volgende overtredingen vallen hier o.a. 
onder:  
artikel 21, 28, 71, 78, 107, 112, 114,   

• Het is verboden met 2 of meerdere haken te vissen, op straffe van een rode kaart. 
• Het gebruik van een baitdropper, methodfeeder en fish-finder is verboden. 
• Opzettelijke verminking of onjuiste behandeling van gevangen vissen zal leiden tot 

diskwalificatie. 
• Ieder teamlid (en dus deelnemer aan de EVEZET Top Teamcompetitie Dobbervissen) dient in 

het bezit te zijn van een door Sportvisserij Nederland verstrekte (geldige) en op naam 
gestelde VISpas én een officieel identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).  

• Een derde gele kaart (tijdens drie verschillende wedstrijden) is gelijk aan een rode kaart 
• Een tweede gele kaart in dezelfde wedstrijd is gelijk aan een rode kaart 
• Een deelnemer die zonder een gegronde reden of zonder afmelding niet komt opdagen of 

voortijdig de wedstrijd verlaat, krijgt een rode kaart.  
• Iedere poging tot bedrog of misleiding (ook wanneer dit achteraf is geconstateerd) evenals 

onsportief of aanstootgevend gedrag tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie 
(rode kaart) door de jury leiden. 

 
 
 


